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Neuromonitorace 

kardiologicky kriticky 

nemocných pacientů 



Kardiologická intenzivní péče 

 

 v posledních letech zaznamenává rychlý rozvoj 
metod přístrojové podpory nebo náhrady funkce 
srdce a plic. 

 

 To na jednu stranu přináší pacientům šanci                

    na přežití dříve neřešitelných stavů, na druhou    

    stranu to vede k potřebě vedle již zavedené   

    monitorace fyziologických funkcí detailněji         

    monitorovat i funkci a perfuzi mozku. 

 

 



Sledování regionální 

mozkové oxymetrie  

 



Sledování regionální mozkové oxymetrie 

 NIRS ( Near-InfraRed Spectroscopy) je ověřená 

neinvazivní optická metoda k měření relativních změn  

v mozkové oxygenaci a objemu krve v určitém 

tkáňovém regionu mozku u pacientů. 

 v literatuře nejednotné označení např.: rSO2, SctO2, 

TCCO, ScO2 

 Principem je měření regionální saturace mozkové 

tkáně kyslíkem pomocí infračerveného světla,           

které proniká do hloubky cca 4 cm mozkové tkáně         

a odtud se částečně odráží. 

 Normální hodnoty se pohybují mezi 55 a 75 %. 

 



INVOS System 

 INVOS Systém neinvazivně a kontinuálně poskytuje údaje      

o změnách regionální kyslíkové saturace krve.  

 Měření probíhá v reálném čase a změny kritické rovnováhy 

regionálního zásobování kyslíkem a spotřeby kyslíku se zobrazují 

okamžitě.  

INVOS Systém se skládá z těchto částí:  

 Monitor a napájecí kabel  

 Jeden nebo dva předzesilovače s kabelem a háky  

 Senzorové kabely pro opakované použití se snímačem 

SomaSensor model SAFB-SM (pro dospělé) a SPFB (pro děti) 

(dva pro každý předzesilovač)  

 Jednorázové senzory (jeden až čtyři)  

 



Sledování regionální mozkové oxymetrie 

INVOS 



Sledování regionální mozkové oxymetrie 

 Signál se snímá pomocí  SomaSensor a OxyAlert™ 

NIRSensor  - jednorázové snímače, které generují a 

detekují optická data o pacientovi, převádějí tato data     

na elektrické signály a odesílají do přístroje INVOS. 

 Aplikují se na čelo nemocného. 



Sledování regionální mozkové oxymetrie 

Využíváme především         

u oběhově výrazně 

nestabilních pacientů     

1. u nemocných 

v kardiogenním šoku           

2. u pacientů, jejichž stav si 

vyžádal přístrojovou 

náhradu funkce srdce, tedy 

připojení k ECMO 

(extrakorporální 

membránová oxygenaci).  

 



Sledování regionální mozkové oxymetrie 

U kardiologických pacientů se setkáváme především 

s poklesem  normální hodnoty, což signalizuje riziko 

hypoperfuze mozkové tkáně 

 

  zvýšením systémového krevního tlaku pomocí 

vasopresorů, 

zvýšením kontraktility srdce podáním inotropik, 

úpravou ventilačních parametrů při UPV 

úpravou případné anemie 

prohloubení sedace a relaxace nemocného 

zvýšením minutového výdeje zajišťovaného přístrojem 

ECMO. 



Regionální  oxymetrie přístrojem INVOS 

Další indikace: 

u terapie kraniocerebrálního poranění 

u operací mozku a velkých cév 

 u reimplantace končetin 

u operací na arteria carotis 

u ošetřování kriticky hypoxických stavů v perinatálním 

období 

 při měření oxymetrie na končetinách 

 



Kontinuální záznam EEG 



Kontinuální záznam EEG 

Řada pacientů po resuscitaci pro náhlou zástavu oběhu    
je ohrožena rizikem vzniku neurologických komplikací 
v podobě: 

myoklonií 

konvulzivních epileptických paroxysmů   

především nonkonvulzivního epileptického statu 

 

Pokud po zastavení farmakologické sedace nedochází 
k návratu vědomí, může nám nález na EEG pomoci 
odhadnout prognózu pacienta.  

Kontinuální EEG záznam pořizujeme i u pacientů,    
kteří jsou udržováni v barbiturátovém komatu.  



Kontinuální záznam EEG 

Na naší JIP používáme 21 kanálové EEG, nález 

vyhodnocujeme ve spolupráci s epileptologem, podle jeho 

doporučení je pak i upravována příslušná léčba.  

 



Kontinuální záznam EEG 



Kontinuální záznam EEG 

Kontinuální monitorace EEG je ve srovnání s dalšími 

typy monitorace technicky výrazněji náročnější –  

 

 je nutné správné nastavení monitoru tak, aby nebyl rušen 

např.: artefakty z EKG 

 je nutné dbát o správné umístění elektrod 

aplikovat adekvátní množství vodivého gelu 

 je třeba sledovat a včas zabránit komplikacím 

z déletrvajícího naložení kukly s EEG svody – sledovat 

rozvoj případných otlaků, dbát o hygienu pacienta, která 

je v těchto situacích ztížena.    

 



Závěr 

 

 Měnící se spektrum pacientů na kardiologických JIP, 

především stoupající závažnost stavů zde léčených,      

vede ke zvýšení potřeby monitorace mozkových funkcí 

a k nutnosti zvládnutí těchto postupů ošetřujícím 

personálem, jehož erudice primárně není neurologická.  

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


